
 

SUBSIDIEREGELING COMPENSATIE OZB-HEFFING VERENIGINGEN EN 

STICHTINGEN MOLENLANDEN 2020 
  

Toelichting  
De gemeenteraad vindt het stichting- en verenigingswerk de smeerolie voor de cohesie en 

verbinding in de kernen. Doordat de subsidies voor 2019 en 2020 bevroren zijn, is er een 

voorlopige subsidieregeling opgesteld, waarmee Molenlandse stichtingen, verenigingen en 

vergelijkbare maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk subsidie ter compensatie van 

de OZB-aanslag van 2020 kunnen aanvragen. 

 

Besluitvorming  
 

Burgemeester en wethouders van Molenlanden; 

 

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Giesenlanden 2011 en gelet op artikel 3 

van de Algemene subsidieverordening Molenwaard 2013,  

 

besluiten vast te stellen:  

 

de Subsidieregeling Compensatie OZB-heffing verenigingen en stichtingen Molenlanden 2020.  

  

§ 1 Algemene bepalingen   
  

Artikel 1:1 Beleidsdoelstellingen 

Door het subsidiëren van de OZB-lasten van Molenlandse (beheer)stichtingen, verenigingen en 
vergelijkbare maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, wordt bijgedragen aan een 
gezond en actief sport- en verenigingsleven. Hiermee wordt op haar beurt een positieve 
bijdragen geleverd aan de cohesie binnen en tussen de Molenlandse kernen. 
 

 

Artikel 1:2. Begripsomschrijvingen   

In deze regeling wordt verstaan onder:   

- beheerstichting:  een stichting die hoofdzakelijk is belast met het beheer van de bij  

één of meer verenigingen/dorpshuis in gebruik zijnde 

accommodatie;  

- college:   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  

Molenlanden;  

- sportvereniging:   een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel  

stelt het in clubverband beoefenen van een sport, die statutair 

gevestigd is in Molenlanden, geen onderneming drijft als bedoeld 

in artikel 2 eerste lid onder e van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 en aangesloten is bij een sportbond 

die lid is van de vereniging NOC*NSF.   

  

1:3. Toepassingsbereik   

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies 

door het college voor de in artikel 2:1 van deze regeling bedoelde activiteiten.   

  

 

 



§ 2 De activiteiten en de doelgroep   
  

Artikel 2:1. Activiteiten   

Subsidie kan worden verleend voor de door aanvrager verschuldigde en volledig betaalde 

onroerende zaakbelasting (OZB) voor het jaar 2020, die aan hem is opgelegd met een op zijn 

naam gestelde aanslag.   

  

Artikel 2:2. Doelgroep   

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan: Molenlandse (beheer)stichtingen, verenigingen en 

vergelijkbare maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Voorbeelden hiervan zijn: 

beheersstichtingen van sportaccommodaties; wijk- en buurtcentra; bibliotheken; culturele 

gebouwen (o.a. oude windmolens en musea); sporthallen; sportzalen; sportterreinen; 

clubhuizen; zwembaden; speeltuinen. 

 

§ 3 De subsidie   
  

Artikel 3:1. Hoogte van de subsidie   

De subsidie bedoeld in artikel 2:1 bedraagt 100% van de verschuldigde onroerende 

zaakbelasting.   

 

Artikel 3:2. Duur van de subsidie   

De subsidie bedoeld in artikel 2:1 geldt voor een periode van 1 (één) jaar. En geldt enkel voor 

OZB-aanslagen voor het jaar 2020. 

 

Artikel 3:3. Subsidieplafond   

Voor de subsidie bedoeld in artikel 2:1 kan niet meer subsidie verleend worden dan het bij deze 

regeling behorende subsidieplafond. Het subsidieplafond omvat het voor deze regeling 

opgenomen budget ter hoogte van € 200.000,- in de gemeentebegroting Molenlanden 2020.    

 

Artikel 3.4. Verdeelcriteria 

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van een verdeling naar rato over de 

subsidieaanvragen die voor toewijzing in aanmerking zouden komen als hierdoor het 

subsidieplafond niet zou worden overschreden. 

 

§ 4 Besluitvorming subsidie   
  

Artikel 4:1. Aanvraag   

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden overlegd:   

a. een kopie van de aanslag onroerende zaakbelasting; 

b. een kopie van een document waaruit blijkt dat de belasting geheel is betaald.   

 

Artikel 4:2 Aanvraagtermijn   

Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in deze nadere regels moet, binnen vier maanden 

na dagtekening van de OZB aanslag 2020, door het college zijn ontvangen. 

 

Artikel 4:3 Weigeringsgronden 

De subsidie kan geweigerd worden indien:  
a. subsidieaanvrager geen volledige rechtsbevoegdheid heeft;  
b. subsidieaanvrager een winstoogmerk heeft; 
c. subsidieaanvrager reeds financiële steun heeft ontvangen ten behoeve van de OZB voor 2020. 
 



§ 5 Vaststelling   
Artikel 5:1 Ambtshalve vaststelling   

Het college stelt, in afwijking van artikel 13 van de Algemene subsidieverordening Giesenlanden 

2011 en artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Molenwaard 2013, de subsidie tegelijk 

met de verlening ambtshalve vast.   

 

§ 6 Slotbepalingen   
  

Artikel 6:1 Slotbepalingen   

1. Deze regeling treedt in werking op de derde dag na de dag van bekendmaking, en werkt 

terug tot en met 1 januari 2020 en vervalt op 31 december 2020; 

2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Compensatie OZB-heffing 

verenigingen Molenlanden 2020.    

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders  

van Molenlanden op 3 maart  2020. 

 

De secretaris,                    De burgemeester 

drs. F. Jonker    drs. T.C. Segers MBA 

 

 

 

 


